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“Não existe conquista sem sacrifício 

 

É meramente claro, que não precisamos ser chicoteados, pendurados e até pregados na cruz. 

 

Mas com o exemplo do filho único de DEUS, temos que nos sacrificar por aquilo que desejamos. 

 

Quando se pronuncia a palavra ”sacrifício“, fala-se concretamente de que todo sacrifício exige 

dor e renúncia. 

 

Na Ótica filosófica não existe nenhuma conquista sem “sacrifício”. 

 

Por isso se você deseja alguma coisa na sua vida deve sacrificar-se, pôs se assim não for nada 

concretizarás na sua vida”. 

 

Autor desconhecido. 
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RESUMO  

 

No mercado competitivo atual, empresas e profissionais tentam se certificar de que as mensagens 

que chegam aos consumidores sejam claras, concisas e integradas. O objetivo desta monografia é 

estudar as estratégias utilizadas pela Eny para se comunicar com seu público-alvo. Para isto, 

identifica-se o posicionamento da Eny Calçados; lista-se as ferramentas de comunicação utilizadas 

pela empresa na Campanha do Dia das Mães 2012 e descreve-se as estratégias utilizadas pela Eny 

para se comunicar com seu público-alvo. Trata-se de um estudo de caso, seguido de uma coleta de 

dados com base em entrevista. Como parte da pesquisa, foi feita uma análise de conteúdo das peças 

publicitárias utilizadas pela empresa na campanha promocional de Dia das Mães. Foi possível 

perceber que a comunicação realizada pela Eny Calçados na campanha escolhida está alinhada com 

seu posicionamento, apesar de isso não ser tão evidente. 

 

 

Palavras Chave: Comunicação; Estratégias de Comunicação; Ferramentas de Comunicação; 

Posicionamento; Eny. 

 

 

ABSTRACT 

 

In today's competitive market, companies and professionals should make sure that the messages that 

reach consumers are clear, concise and integrated. The purpose of this monograph is to study the 

strategies used by Eny to communicate with your target audience. For this, we identify the position 

of eny shoes, list the communication tools used by the company on Mother's Day Campaign 2012 

and describe the strategies used by Eny to communicate with your target audience. This is a case 

study, followed by a collection of data based on an interview as part of the research was done a 

content analysis of advertising used by the company in the promotional campaign for Mother's Day. 

It was possible to realize that communication is made by eny shoes chosen in the campaign is in 

line with its positioning, although not so evident. 

 

Keywords: Communication; Communication strategies; Communication tools; Positioning; Eny. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em comunicação, logo se pensa em profissões relacionadas a esta área, como 

Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. No entanto, a comunicação vai além 

desses profissionais, já que, de uma forma ou de outra, todos se utilizam da comunicação. No 

cotidiano da sociedade, pode-se notar está presença mais efetiva quando de alguma maneira 

queremos nos expressar, passar alguma mensagem a alguém. 

Desta forma as empresas adaptaram a comunicação para sua estrutura, buscando uma 

maneira de se aproximar do seu público. Com isso as empresas transformaram a comunicação 

cotidiana, em uma maneira estruturada, buscando comunicar, persuadir e ainda criar a empatia do 

receptor. 

No contexto desta estrutura de comunicação, está o planejamento de comunicação. A partir 

dele são traçados os objetivos, as estratégias, as táticas, as ferramentas de comunicação e o 

posicionamento a ser adotado, tornando mais clara a mensagem a ser transmitida e entendida pelo 

público. Lupetti (2003) comenta sobre isso: no planejamento, são definidos todos os passos para 

criar uma campanha de comunicação, abordando, a realização de um briefing; definição do 

posicionamento, estratégias, tema e o tipo de campanha e assim atingir os objetivos mercadológicos 

da empresa. 

Para que se realize um planejamento de comunicação, ainda são coletadas informações sobre 

empresa e o público-alvo. Para a empresa, é feita uma coleta de dados relevantes do ambiente 

interno e externo, o que se pode explorar ou que se deve tomar cuidado. Perante o seu público são 

coletadas informações como classe econômica, hábitos, interesses, entre outros fatores relevantes 

para a empresa. Com isso, as organizações dispõem de diversas mídias para atingir seu público, 

como jornal, revista, rádio, televisão, internet e redes sociais, entre vários outros meios, adaptando 

assim a melhor maneira de se transmitir a mensagem. 

Tomando como base tais características da comunicação empresarial, observa-se a 

importância de se estar atento ao contexto onde a empresa está inserida. Para se estudar a 

comunicação da Eny Calçados, objeto desta pesquisa, é preciso, pois, entender o cenário onde ela 

está inserida. A cidade de Santa Maria-RS, possui 261.031 habitantes, conforme os dados do IBGE
1
 

de 2012, podendo-se destacar o comércio local como um fator de crescimento da cidade e índice de 

desenvolvimento econômico. A cidade conta com várias organizações que incentivam o 

                                                 

1
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=431690> Acesso em: jun. 2012. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=431690
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crescimento empresarial. Entre estas destaca-se a CACISM
2
, fundada em 29 de Junho de 1897, com 

o objetivo de auxiliar na expansão empresarial, estimulando o desenvolvimento econômico de Santa 

Maria. Neste contexto comercial da cidade, podemos observar uma organização com tradição no 

varejo de calçados, as lojas Eny, que surgiram em 1924, e permanecem até hoje com força neste 

ramo. 

Deste modo, este trabalho aborda um tema que se torna relevante de acordo com que as 

empresas buscam se destacar no mercado, estruturando assim um planejamento de sua 

comunicação. Para que este estudo fosse realizado, escolhemos a empresa com maior tempo no 

ramo varejista de calçados de Santa Maria, a empresa Eny, também por apresentar uma 

comunicação estruturada que possibilitasse este estudo. 

A partir destas considerações surgiu o seguinte problema de pesquisa: Quais as estratégias 

utilizadas pela Eny, para se comunicar com seu público? Para responder a esta questão, o objetivo 

geral desta pesquisa é estudar as estratégias utilizadas pela Eny para se comunicar com seu público-

alvo. Para isto, os objetivos específicos foram: identificar o posicionamento da Eny Calçados; listar 

as ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa na Campanha do Dia das Mães 2012; 

descrever as estratégias utilizadas pela Eny para comunicar-se com seu público-alvo e ainda, 

analisar se a comunicação realizada pela Eny calçados na campanha escolhida reflete o seu 

posicionamento. 

 Para dar conta das teorias e conceitos que embasam este estudo, optou-se por autores como 

Angeloni, Bordenave, Bueno, Lupetti, Ogden e Crescitelli, conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho. Para tanto, efetuou-se uma pesquisa exploratória, de natureza 

qualitativa, realizando primeiramente um levantamento bibliográfico e entrevistas, para que então 

fosse feito o estudo de caso buscando uma investigação empírica. Na sequência, estudamos a 

comunicação, suas ferramentas e estratégias, posicionamento e também as mídias utilizadas para 

comunicação empresarial. O passo seguinte trata da metodologia e a análise da empresa foco deste 

estudo. As nossas considerações finais encerram a monografia. 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO 

 

Segundo Bordenave (2001), a comunicação se faz presente em todos os lugares de diversas 

maneiras, de acordo com o meio em que se insere e dependendo do que se está querendo 

comunicar. Lupetti (2006) complementa que toda a ação existente entre o homem, o semelhante e o 

meio é denominado comunicação, que, dependendo do ponto de vista do receptor pode assumir 

diversos significados. 

Segundo a autora, a comunicação está presente no nosso cotidiano, estabelecendo relações 

com a sociedade e os membros em que nela se inserem, tornando-se assim, uma necessidade básica 

do homem. Angeloni (2010) destaca que o significado da comunicação é tornar a mensagem 

comum a todos, e Bordenave (2001) complementa expondo que a comunicação não se apresenta em 

forma de signos e significados e sim de uma forma de discurso que provoca sentido. 

 

O sistema de signos que o homem criou para sua comunicação não é um conjunto mecânico 

de peças que se armam como um quebra-cabeça seguindo normas de engenharia da 

linguagem. A comunicação é um produto funcional da necessidade humana de expressão e 

relacionamento (BORDENAVE, 2001, p. 47). 

 

Lupetti (2006) aborda que a comunicação é um processo mútuo através de signos que 

envolvem o emissor e o receptor, portanto a comunicação é a transmissão de uma mensagem do 

emissor para o receptor de uma maneira que ambos entendam da mesma maneira.  

De acordo com Bordenave (2001), o aperfeiçoamento das tecnologias e dos softwares 

inserido no cotidiano, além de fazer a comunicação da sociedade, também pode influenciar e mudar 

os comportamentos dos consumidores na sociedade moderna. Angeloni (2010) salienta que a 

evolução da tecnologia acompanhou a evolução da sociedade, e que essa evolução tem como 

finalidade sempre melhorar a comunicação entre as pessoas, fazendo parte das modificações do 

comportamento dos indivíduos. 

Vasconcelos (2009) propõe um modelo estruturado de comunicação; 1. Comunicador (quem 

fala?/quem assina?), 2.receptor (para quem?), 3. Mensagem (diz o quê?), 4. Ferramentas de 

comunicação (como? Quais ferramentas fazem chegar a mensagem ao público desejado) e 5. Meio 

(por qual mídia/veículo), e que para Angeloni (2010) esses elementos são básicos no processo da 

comunicação. Através desse modelo Vasconcelos (2009) relaciona a comunicação cotidiana com a 
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comunicação empresarial que se propõe em divulgar algumas informações, produtos e serviços da 

empresa para a sociedade. 

 

 

 

1 

COMUNICADOR 

3 

MENSAGEM 

4 

FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO 

5 

MEIOS 

2 

RECEPTOR 

 

 

                                                        COM QUE EFEITO? RETORNO 

Figura 01: Modelo estruturado de comunicação 

FONTE: (VASCONCELOS, 2009, p. 34). 

 

Deste modo o modelo de comunicação apresentado por Vasconcelos (2009) não está voltado 

para si mesmo, mas sim para sua amplitude, tornando-se um instrumento de apropriação de diversas 

áreas que ela pode compreender. 

Uma das áreas de amplitude da comunicação é a área empresarial, que por sua vez,  utilizada 

como instrumento o marketing, para persuadir e influenciar o comportamento das pessoas. 

Utilizando o marketing como uma das técnicas de aplicação apropriada da comunicação, como 

podemos verificar na afirmação “A comunicação é um meio e não um fim em si mesmo, é um 

instrumento de ação do marketing, sendo uma das formas pela qual ele pode ser aplicado” 

(CORRÊA, 2006, p.224) podemos melhor focalizar o público-alvo desejado.    

Vasconcelos (2009) identifica que no ambiente de marketing a matéria prima utilizada é a 

informação e a busca constante pela percepção do consumidor. Para que isso aconteça de maneira 

satisfatória, são realizadas pesquisas e através destas coletam-se os dados necessários para que se 

tenha uma boa comunicação com o provável receptor da mídia. 

Segundo Ogden e Crescitelli (2007) a comunicação se torna mais complexa à medida que 

não basta apenas comunicar e sim persuadir, motivar e criar a empatia daquele receptor. Para se 

possuir uma comunicação eficiente o autor coloca que é necessário fazer um levantamento de dados 

para que se conheça a fundo que quer comunicar. 

As formas de comunicação são variadas. Ogden e Crescitelli (2007) direcionam a 

comunicação das empresas para uma comunicação específica, utilizando variadas ferramentas para 
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criar uma mensagem também específica de comunicação, sendo direcionada para determinado 

público e em determinado meio/veículo. 

 

Novos padrões de comunicação precisam ser desenvolvidos para que a organização possa 

se adequar às condições da nova era. O sucesso do passado não garante êxito do futuro, 

uma vez que as necessidades da era industrial são muito diferentes das atuais. Para que as 

organizações ajam com rapidez e competitividade, um sistema de comunicação integrado, 

que permita a rápida circulação da informação e do conhecimento para os diferentes 

públicos, é indispensável. (ANGELONI, 2010, p.63). 

 

Para a autora, as empresas precisam de uma visão mais ampla e organizada da comunicação. 

Devem dar importância ao planejamento de comunicação, assim como aos outros planejamentos 

existentes na empresa. Ogden e Crescitelli (2007) complementam que a comunicação integrada 

determina os objetivos a serem alcançados pela empresa, oferecendo como base boas estratégias e 

ferramentas de comunicação. 

No mercado competitivo atualmente, empresas e profissionais de marketing devem 

certificar-se de que as mensagens que chegam aos consumidores sobre produtos e serviços sejam 

claras, concisas e integradas. Em outras palavras, cada membro da organização envolvido no 

marketing e na comercialização de um produto ou serviço deve transmitir ao consumidor a mesma 

mensagem. “Isso se torna cada vez mais essencial para eficácia do processo de comunicação, pois 

atrair e reter a atenção dos clientes em um mercado altamente saturado de mensagens comerciais é 

uma tarefa difícil e complexa” (OGDEN e CRESCITELLI, 2007, p. XIII). 

A comunicação integrada de marketing, segundo Ogden e Crescitelli (2007), é uma 

expansão dos elementos de marketing, em especial, do elemento de promoção do marketing, para a 

eficiência da comunicação. Busca-se informações do planejamento de marketing para que toda a 

comunicação direcione a mesma mensagem com eficiência de execução. O autor ainda destaca a 

importância da participação de todos os setores envolvidos para que ocorra o fluxo das etapas de 

maneira ordenada e integrada. 

A comunicação empresarial vem se transformando à medida que o tempo exige mudanças. 

Notada como uma função básica na empresa em 1970, a comunicação empresarial começou sua 

história primeiramente com funções fragmentadas. Bueno (2003) reforça que havia raras exceções 

nos esforços de se relacionar com seu público, coincidindo com a implantação dos primeiros cursos 

de comunicação no Brasil. 

Bueno (2011) salienta também que as atividades desenvolvidas pelos profissionais 

especializados em cada área são de grande valia, como a capacidade de desenvolver um perfil                                                                                                                                                                        
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para área da internet ou rede social, pois na atualidade as organizações possuem papel fundamental 

na rede buscando maior proximidade e criando um vínculo com seu público tendo em mente a 

missão, os objetivos e os valores da organização. Bueno (2009) ressalta ainda que a comunicação 

empresarial é mesmo uma área miscigenada em que a participação de diversos conhecimentos e 

áreas deve ser vista como uma solucionadora de problemas. 

Apesar dessa miscigenação, Bueno (2009) ainda afirma que a atividade de comunicação 

deixou de ser fragmentada nos anos 1990 passando para um processo integrado, orientando a 

empresa nas diversas áreas de interesse, com diferentes públicos. À luz deste novo ambiente, o 

autor ressalta que isto propiciou novas demandas na área da comunicação, tais como: planejamento, 

recursos, tecnologia e profissionais capacitados para exercer. 

Tais características levam a comunicação empresarial a passar por momentos muito 

importantes em seu desenvolvimento atual. Bueno (2009) cita as dificuldades na trajetória dessa 

evolução das organizações, a profissionalização das estruturas de capacitação e a inclusão gradativa 

da capacitação no mercado e na academia a isso acrescida a competitividade pelos novos desafios.  

Bueno (2003) faz um paralelo, notando que as fronteiras tradicionais que identificavam a 

comunicação empresarial foram rompidas, nas décadas atrás eram meros setores de gestão e hoje 

situadas como posição fundamental, fornecendo conhecimentos e estratégias, estando hoje ligadas 

com a visão e a missão das empresas. Ainda há dificuldades quanto à comunicação integrada 

planejada e a efetiva, devido às dificuldades práticas do processo. Para Bueno (2011) a prioridade 

empresarial passa a ser conhecer seus diversos tipos de públicos internos, assim a abrangência da 

comunicação se torna mais eficaz. 

A comunicação segundo Bueno (2003), está voltada para o negócio, tendo como vertente a 

comunicação interna, a comunicação institucional e a comunicação mercadológica, tratadas como 

segmentos complementares, não como fatores isolados. 

 

A idéia equívoca de se distinguir o esforço de imagem daquele que se associa à venda de 

produtos e serviços não tem mais sentido, se é que efetivamente o teve em algum tempo, 

pois marca, produto e imagem de uma empresa, como se sabe, compartilha o mesmo DNA 

empresarial. (BUENO, 2003, p.10). 

 

Para o autor a empresa deve se posicionar no mercado e refletir na comunicação de sua 

empresa ou organização aquilo que realmente é na sociedade moderna da informação. Não se pode 

ocultar a verdade utilizando como método a transparência, estabelecendo assim, uma relação de 

confiança com seu público. 
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A comunicação empresarial passou por muitas mudanças tentando adaptar-se da melhor 

maneira que, segundo Bueno (2003), procura melhor moldar-se às tendências que a sociedade 

apresentava. Esse ambiente de mudanças redimensionou o perfil das empresas e tornou a 

comunicação mais flexível, se dispondo à adaptação conforme necessidade das empresas, suprindo 

assim as necessidades mais amplas da mesma. 

Para o autor a tradição não é mais um ponto forte para se destacar e alcançar liderança no 

mercado, pois este passa por um processo de renovação e as organizações devem estar atentas para 

a implementação de novos procedimentos, no domínio de novas tecnologias, de maneira que possa 

se relacionar com seu público.  

Bueno ainda aponta que os funcionários não estão mais “vestindo a camisa” da empresa com 

a perspectiva de trabalhar nela até alcançar sua aposentadoria. Do contrário, estão atentos às novas 

oportunidades e trocam de emprego com mais facilidade, levando em conta os benefícios 

oferecidos. As organizações empresariais administradas por jovens possuem a tendência pelo risco, 

pela inovação e pela criatividade, o autor nos coloca que estas organizações tenderão a ser mais 

ágeis, democráticas, participativas e mais atualizadas nas novas tecnologias. 

A comunicação empresarial, segundo o autor, incorporou as tendências de segmentação de 

mercado e público, também chamados de nichos de mercado ou nicho de público, implementando 

canais para dar conta de interesses e expectativas. As pessoas possuem cargos e papéis 

diferenciados na sociedade, possuindo demandas especificas por produto ou informação e a 

comunicação busca adaptação para suprir essas necessidades, o autor destaca que os meios 

passaram a ser produzidos de forma específica, como o jornal e os vários cadernos que são 

fragmentados. 

Com isso, a comunicação de marketing passa a ter papel fundamental nas organizações, pois 

segundo Kotler e Keller (2006) é a maneira pela qual possibilita as empresas informar, persuadir e 

ser lembrada de alguma maneira pelos consumidores sobre a marca ou o produto que se é 

comercializado e ainda possibilitam para a empresa a conexão com outras diversas pessoas, lugares, 

marcas, sensações, experiências e objetos. 

Como um importante valor agregado a um produto ou a um serviço, está o Brand Equity, 

que segundo Kotler e Keller (2006) cercam a mente do consumidor com um valor psicológico 

referente a marca, observando o valor refletido no consumidor diante da sua maneira de agir, pensar 

e sentir. Traçando um paralelo das atividades de comunicação de marketing e de brand equity, 

Kotler e Keller (2006) analisam que um contribui para a lembrança do outro. Isso torna necessário 
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analisar como as estratégias, ferramentas de comunicação e posicionamento de uma empresa 

influenciam em sua lembrança de marca. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS, FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E POSICIONAMENTO 

 

Diante da relevância dos conceitos apresentados para o processo de comunicação, identifica-

se certa mudança nos modos de visualização das ações comunicacionais. “A comunicação é uma 

área que vem cada vez mais sendo considerada como relevante para o sucesso das empresas e está 

mudando a dinâmica de relacionamento com todos os clientes, sejam internos, sejam externos às 

organizações” (ANGELONI, 2010, p. XIII). Deste modo a comunicação passa a ser um objeto de 

pesquisa e de relevância para a área, que a utiliza como principal instrumento de trabalho. 

Para Angeloni (2010), a comunicação passa ter uma fundamental importância nas 

organizações, pois o mercado em que a comunicação se insere está buscando eficiência e eficácia 

para competir no mercado pela atenção do consumidor. A autora coloca que a empresa que mantém 

a comunicação de uma forma integrada, possui uma visão mais ampla do mercado, possuindo uma 

qualificação na comunicação e a diferenciação para cada público estrategicamente determinado. 

Uma ferramenta de gestão empresarial bastante utilizada como parte do planejamento 

estratégico é a análise SWOT. Para Serrano (2011) ela consiste no estudo do cenário externo, sendo 

assim, os fatores que a empresa não possui o controle e são designados ameaças ou oportunidades; e 

no estudo da realidade interna de uma organização, ou seja, aqueles fatores que a empresa consegue 

administrar, estes são designados como pontos fortes ou fracos. Esse tipo de medida é de 

fundamental importância para se iniciar um projeto e, principalmente, para criar ações estratégicas, 

pois nos permite conhecer os fatores favoráveis e desfavoráveis que o mercado apresenta além de 

situar a organização dentro do contexto atual.  

Segundo Vasconcelos (2009) avaliar, analisar e entender os elementos e informações que o 

ambiente interno e externo se insere, é necessário para a avaliação das necessidades da empresa e de 

seus consumidores para se defina os objetivos a serem alcançados. Os objetivos segundo Ogden e 

Crescitelli (2007) são metas que as empresas querem ou necessitam atingir. Desse modo esses 

objetivos determinam o prazo para que se alcance algo. Para o autor os objetivos nada mais são que 

uma análise da situação e das oportunidades do mercado. O autor ainda ressalta que os objetivos 

devem ser específicos, podendo ser qualitativos ou quantitativos, mas devem ser mensuráveis, pois 

devem medir e avaliar se os resultados foram atingidos ou não.  
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Lupetti (2007) informa que os objetivos estão ligados a resultados financeiros e que para 

esses resultados sejam obtidos, muitos dependem da comunicação para que se alcance e não apenas 

da área de vendas. É necessário ainda, segundo Lupetti (2007) que inclua na comunicação da 

empresa os objetivos de venda, de distribuição e de comunicação que se pretende atingir estando 

sempre ligados aos objetivos gerais da empresa. 

Na busca constante da percepção dos consumidores e resultados a serem alcançados, Lupetti 

(2007, p. 72) define o posicionamento como “aquilo que as pessoas retêm na mente a respeito de 

determinada empresa, produto ou pessoa.” A autora destaca que dependendo do objetivo que a 

empresa quer atingir, será determinado seu posicionamento se encaixando nas categorias que 

melhor descrevam suas estratégias.  

Segundo a autora, o posicionamento possui dez tipos que seguem:  

• por atributo – focado nos atributos, ou seja, nas características mais marcantes; quando se 

adota essa estratégia de posicionamento, deve-se tomar cuidado para que o atributo seja realmente 

consistente, para não dar margem à outra empresa de poder utilizar o mesmo posicionamento. Ele 

pode ser adotado por outros públicos, como os intermediários e influenciadores, entretanto o foco 

do posicionamento para o público consumidor deve ser dirigido para atribuir status à organização da 

empresa, tempo de existência e tradição, entre outras características;  

• por benefício – são conjuntos de atributos que estão direcionados aos benefícios para os 

usuários. Os benefícios emocionais e racionais são associações feitas muitas vezes para criar valor e 

prestígio para a marca. É possível também direcionar esse benefício a outros públicos, como 

distribuidores e varejistas, podendo retratar que a empresa possui a melhor relação custo-benefício 

ou também que a empresa possui melhor relacionamento comercial; 

• pela mente ou lembrança – trabalha para que a marca seja a mais lembrada como share of 

mine, podendo também ser posicionada para consumidores empresariais, como a empresa que mais 

cumpre seus compromissos relativos ao desenvolvimento tecnológico de projeto;  

• por categoria – implica em criar uma categoria ainda não explorada. Este mesmo 

posicionamento pode ser utilizado para o consumidor final, podendo ser posicionada como a 

empresa que melhor atende a região e que possui o melhor ambiente de trabalho; 

• por aplicação ou uso – pressupõe algum benefício da marca para um uso específico do 

produto, como a marca que primeiro utilizou aquele benefício; 

• por usuário – utilizada para atingir algum tipo específico de público, definindo assim um 

público-alvo, esse posicionamento também pode ser utilizado para os clientes empresariais, 

podendo selecionar empresas com as mesmas características;  
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• por concorrente – comparada com outra marca, busca adotar um diferencial competitivo do 

produto comparado. Esse posicionamento pode ser de fácil utilização para outros tipos de público, 

quando assim for comparado com outras organizações; 

• por valor (qualidade ou preço) – busca oferecer ao consumidor o melhor valor. Todavia, o 

melhor valor não significa preço mais baixo e melhor qualidade, e sim a relação custo-benefício que 

a marca oferece; 

• por foco – busca uma expressão que se relacione com a marca e que, através dessa relação, 

seja lembrada; 

• por escada – é a posição ocupada pela marca. Recomenda-se que se utilize no máximo ate 

o quinto lugar, pois deste modo a marca estará entre as dez primeiras e se iniciará um planejamento 

de crescimento da marca.  

 

Quadro 1 : Posicionamento 

Atributo O importante é focar o atributo mais significativo e de difícil 

imitação. 

Beneficio Transforma características dos produtos em benefícios. 

Mente ou Lembrança Trabalha para que a marca seja a primeira a ser lembrada pelo 

consumidor. 

Categoria Busca criar uma categoria para ser explorada que se encaixe 

melhor com seu produto ou serviço. 

Aplicação ou uso Busca na marca um benéfico aplicável no produto. 

Usuário Refere-se a um grupo especifico. 

Concorrente Sempre que estiver comparada a concorrência. 

Valor Oferece melhor custo beneficio. 

Foco Palavra, número, ou expressão que se relacione com a marca. 

Escada A posição que a marca ocupa. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base em Lupetti, 2007. 

 

Uma marca pode adotar mais de um posicionamento. Segundo Lupetti (2007), deve-se 

cuidar para que a marca tenha coerência e unidade entre os posicionamentos e a escolha pelo 

posicionamento deve ser uma soma de fatores, para que haja resultados a médio e longo prazo. A 

autora enfatiza que o posicionamento de marca é a maneira como o consumidor percebe a marca, 

mas também deve ser utilizado para que a empresa reflita de que maneira ela quer ser vista, 

buscando-se unificar os esforços de estratégia definidas pela gestão de comunicação. Todo 

posicionamento específico deve está fundamentalmente conectado ao posicionamento estratégico da 

organização. 
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A lembrança da marca para Lupetti (2007) é uma rede de associações, de um conjunto de 

valores agregados à marca, que no processo de relacionamento do cliente sejam lembrados e 

criando uma atitude positiva e assim sendo preferido pelo consumidor. No entanto um cuidado deve 

ser tomado referente ao posicionamento: o posicionamento não é slogan. Segundo a autora, o 

posicionamento é a origem do slogan. 

Definidos os objetivos e o posicionamento, Lupetti (2007) coloca como próximo passo, a 

partir de uma análise interna e externa do mercado e da empresa, determinar as estratégias para que 

se realizem as ações que serão executadas. A autora determina oito tipos de estratégias que as 

empresas podem adotar, que são: 

• informação – buscam priorizar as informações do produto ou empresa. Utilizada 

geralmente em lançamentos de produtos ou também quando estes se reformulam ou sofrem 

alterações; 

• testemunho – utilizando celebridades, pode trazer credibilidade para o produto; 

• comparação – compara os atributos de produtos com os semelhantes da concorrência; 

• de humor – um bom modo de persuadir, mas perigoso, dependendo do público que se quer 

atingir e também podendo encobrir as informações de persuasão da comunicação; 

• ofensiva – caracterizada pela ousadia, necessário o conhecimento total do principal 

concorrente, pois destaca suas fraquezas; 

• de defesa – utilizada para destacar a posição no mercado, buscando competitividade; 

• indiferenciada – mais utilizada para lembrar a marca da empresa ou linha de produto, não 

possui diferenciação de público; 

• de posicionamento ou reposicionamento – busca um destaque da marca e na mente do 

consumidor. 

O quadro 2 mostra de forma mais esquemática os oito tipos de estratégias propostas por 

Lupetti (2007): 

 

Quadro 2 Estratégias 

Informação Caracterizada pela propriedade que dá às informações de um produto 

ou de uma empresa. 

Testemunho Utilizada para dar credibilidade ao produto. 

Comparação Compara os atributos do produto com um concorrente. 

Humor Utilizar com cautela, pois pode encobrir o conteúdo informativo. 

Ofensiva Caracteriza-se pela ousadia de atacar o que se tem de mais vulnerável 

no seu concorrente. 

Defesa Utilizada pela líder de mercado, para mostrar sua força.  
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Indiferença Busca fixar marca da empresa ou uma linha de produtos. 

Posicionamento ou 

Reposicionamento 

Busca pela percepção da mente do consumidor. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base em Lupetti, 2007. 

 

Cada estratégia de comunicação, segundo Lupetti (2007), define que tipo de campanha 

deverá ser adotada pela empresa. As campanhas possuem características definidas específicas para 

que cada estratégia se encaixe nos objetivos pretendidos. A autora coloca quatro tipos de 

campanhas, quais sejam: 1) a de propaganda e publicidade – busca divulgar as características do 

produto, benefícios e atributos; 2) campanha guarda-chuva – possui a característica de ligar a marca 

e a linha de produtos que a empresa trabalha, busca o reconhecimento da marca através de seus 

diversos produtos; 3) Promoção – busca a interação com o consumidor. Além de divulgar a marca, 

mantém um contato direto com o consumidor e possui também a característica de acelerar as vendas 

e 4) promoção de vendas –  caracterizada pela diminuição do valor, é mais encontrada na forma de 

liquidação. Tais campanhas são melhor visualizadas no quadro que segue: 

 

Quadro 3 Campanhas 

Propaganda e publicidade Caracteriza-se pela divulgação do produto, informação de seus 

benefícios e atributos, com objetivo de tornar a marca 

conhecida e levar o consumidor à ação de compra. 

Guarda-chuva Reúne as características da campanha institucional e da 

campanha de propaganda. 

Promoção Caracteriza-se pela interatividade com o consumidor e seu 

dinamismo. 

Promoção de vendas Voltada a redução de preço de formas diversas como: 

liquidação ou compre 2 pague 1. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base em Lupetti, 2007. 

 

De acordo com a autora, com os objetivos traçados, as táticas definidas e a campanha a 

seguir devem-se estabelecer as ferramentas de comunicação adequadas para se comunicar o que se 

pretende. Como mostra a quadro 4 do mix de comunicação segundo Ogden e Crescitelli (2007) às 

ferramentas.  
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Quadro 4 Mix de Comunicação 

Massificadas 

Tradicionais Complementares Inovadoras 

Propaganda Product placement  

Publicidade / RP Ações cooperadas com trade Advertainment 

Patrocínio  Marketing viral 

 Marketing digital Buzzmarketing 

 Eventos  

Promoção de vendas Merchandising  

Marketing direto Folhetos / catálogos  

Venda pessoal Marketing de relacionamento  

Segmentadas 

Fonte: (OGDEN E CRESCITELLI, 2007, p.24)   

   

Ogden e Crescitelli (2007) dividem as ferramentas de comunicação em tradicionais, 

complementares e inovadoras e também em massificadoras como a propaganda, publicidade/RP, 

patrocínio, product placement, ações com trade, Advertainment e marketing viral; segmentadas 

como a Promoção de vendas, marketing direto, venda pessoal, folhetos/catálogos, marketing de 

relacionamento e também em massificadoras e segmentadas como Eventos e buzzmarketing. 

Segundo Vasconcelos (2009), estamos na constante busca pela percepção do público, deste 

modo é necessário saber tudo a respeito do que se vai comunicar e para quem se vai comunicar 

definindo então a maneira correta de abordagem. “O receptor da mensagem é para quem a 

comunicação deve ser dirigida, e a avaliação de suas características e do mercado pode oferecer 

respostas ainda mais profundas” (VASCONCELOS, 2009, p. 40).  

Para a autora os caminhos a serem percorridos são variados para o alcance dos objetivos 

traçados. Com isso podemos verificar no quadro de Ogden e Crescitelli (2007) que as ferramentas 

podem ser classificadas como tradicionais, complementares e inovadoras, mas dependendo do 

objetivo traçado, pode-se utilizar qualquer uma dessas ferramentas, desde que se alcance o 

desejado. As ferramentas, porém, estão se adaptando a uma forma de expressão que está em um 

amplo processo de alcance de grande parte da população nas últimas décadas, que são as mídias 

digitais, fazendo com que as outras mídias já tradicionais, como o rádio a TV, passem pelo mesmo 

processo de alcance do público.  
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2.3 MÍDIAS DIGITAIS 

 

 Juntamente com a evolução tecnológica os meios de comunicação também sofrem 

transformações. Angeloni (2010) mostra que essa evolução é necessária, pois possibilita a 

comunicação mais rápida, precisa e integrada. A autora analisa que desta maneira os novos meios 

de comunicação podem também ser denominados ao mesmo tempo meios de informação e 

comunicação. A principal característica que a autora estabelece com os meios tradicionais é a 

interatividade, tornando possível escrever uma carta via e-mail e estar disponibilizada para o outro 

usuário instantaneamente. 

Para Ogden e Crescitelli (2007), a difusão rápida de informações e da própria comunicação 

possibilita que os meios digitais sejam cada vez mais utilizados como ferramentas de marketing. As 

empresas buscam nas ferramentas digitais maneiras de manter sua comunicação cada vez mais 

integrada com o consumidor, o que torna para empresa um fator de apoio e de competitividade. 

Dentre as várias possibilidades de comunicação digital, Ogden e Crescitelli (2007), 

apresentam como possibilidades a criação de um site na web, e-mail marketing, produzir um banner 

especializado, assim como Angeloni (2010) destaca as mensagens instantâneas, blogs, fóruns, chats 

e sites de relacionamentos. Tendo em vista a vasta gama de oportunidades de comunicação e 

informação no meio digital, Angeloni (2010) mostra isso como uma alternativa de sair do meio 

tradicional de massa para uma comunicação mais pessoal. A autora mostra como possibilidade as 

redes de relacionamento, que estão em constante crescimento, promovendo a comunicação com 

mais rapidez e popularidade, tornando-a mais participante. 

Telles (2011) estabelece a diferença entre uma mídia social ou nova mídia e rede social, 

destacando algumas características que as diferenciam, pois ainda há uma grande confusão quando 

se trata desses dois termos. As mídias sociais, ou também chamada de novas mídias, segundo Telles 

(2011) são uma ferramenta de compartilhamento de conteúdo e de informações com vários 

formatos, destacando como exemplos Youtube, Twitter e Flickr. relacionadas às mídias sociais das 

mídias sociais encontramos as redes sociais que são considerados por Telles (2011) como redes de 

interesses comuns, onde seus usuários criam perfis com dados particulares, fotos e interesses, 

podendo compartilhar com outros usuários, buscando conhecidos ou pessoas que partilhem dos 

mesmos interesses. 

O autor ainda destaca que cada rede social possui suas próprias regras, que direcionam a 

participação do usuário, definindo áreas de interesse comum, buscando o compartilhamento e a 

interação. Recuero (2009) destaca alguns elementos encontrados nas redes que servem para a 
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percepção e o entendimento das redes mediadas pelo computador e do ciberespaço. O primeiro 

elemento que a autora destaca nas redes sociais são os atores que a mantêm, que se utilizam das 

redes para a representação social ou a construção identitária do ciberespaço no qual ele se insere. 

Recuero (2011) salienta que as mídias e as redes sociais são como uma nova ferramenta de 

comunicação digital, às quais não estamos apenas conectados, sendo representantes dos nossos 

grupos sociais, mas através dessas ferramentas geramos novas formas de circulação, filtragem e 

difusão de informações, possibilitando maior conexão do emissor e do receptor. Para a autora, os 

sites de redes sociais tiveram uma enorme importância nesse avanço tecnológico, pois estão 

constantemente conectados, mantendo informações atualizadas. 

 

Redes sociais tornaram‐se a nova mídia, em cima da qual informação circula, é filtrada e 

repassada; conectada à conversação, onde é debatida, discutida e, assim, gera a 

possibilidade de novas formas de organização social baseadas em interesses das 

coletividades. (RECUERO, 2011, p. 15).  

 

Apropriando-se das redes de relacionamentos, a autora estabelece a relação dessas 

ferramentas pelo marketing e pela publicidade trazendo como possibilidade um maior 

direcionamento e mais interatividade. Nesse contexto, cria-se um relacionamento com o 

consumidor, ampliando as perspectivas mercadológicas. 

 

Se no marketing convencional, atrair, se relacionar e fidelizar um cliente é um desafio 

constante, no marketing digital esses passos vêm sendo experimentados e apesar de ainda 

ser considerado novo, vem se mostrando eficaz quando é bem planejado e realizado. O 

cliente digital pode vir a ser um bom parceiro, se bem informado e satisfeito com sua 

compra (BARONI, 2011,p 66).  

 

 

Deste modo o meio digital fornece meios de estar sempre em contato com seu consumidor, 

além disso, o consumidor é uma ferramenta desse instrumento, pois seus comentários na rede 

podem favorecer a empresa como também pode prejudicá-la. “A virtualidade é um campo fértil 

para a sedução, os signos, os símbolos e os discursos podem ser planejados para obtenção de 

empatia, sedução e consumo” (BARONI, 2011, p 53). Recuero (2011) mostra que as redes de 

relacionamentos podem criar um vínculo com o usuário, trazendo a criatividade da empresa para a 

comunicação digital em busca de apoio do usuário, dentre as várias possibilidades de redes de 

relacionamentos a autora destaca o Orkut, Facebook e Twitter, com redes de constante crescimento, 

possibilitando assim maior contato. 

Para Recuero (2009) o Facebook é uma das redes sociais mais interativas da atualidade, que 

permite que seus usuários criem aplicativos, personalizando ainda mais sua rede e pessoalizando, 
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colocando suas características na rede. Para a autora o Twitter é uma mídia social que vem se 

tornando popular desde 2008. Essa mídia proporciona ao usuário, em 140 caracteres, a opção de 

produzir pequenos textos sobre o que o usuário está fazendo, pensando, ou o que o usuário gostaria 

de declarar para seus seguidores. Essa mídia, segundo a autora, possui ferramentas que permitem o 

usuário a debater, criar polêmicas, divulgar campanhas, movimentar discussões.  

Segundo Recuero (2011), o Orkut foi o site de rede social que teve uma grande aceitação 

dos usuários brasileiros principalmente no ano de 2004 quando teve o maior crescimento. No seu 

início, o Orkut era um sistema que, segundo a autora, exigia que o usuário fosse convidado para 

fazer parte, dando um grande valor ao site. Essa rede social possui atualmente o cadastramento 

livre, em que qualquer internauta pode criar seu perfil. O Orkut vem, além disso, se adequando aos 

seus usuários, trazendo novas ferramentas de interação, porém estando em decadência.  

A evolução e o desenvolvimento dos meios segundo Primo (2007), possibilita novas 

maneiras de ações e relacionamentos sociais. A internet trouxe várias contribuições para a 

sociedade moderna, e entre essas várias contribuições, Recuero (2009) destaca a possibilidade de 

expressão e a sociabilização. Essas ferramentas utilizadas proporcionam ao indivíduo a interação e a 

comunicação na rede de computadores com outros usuários. 

Para Cosas (2012) há uma apropriação do ciberespaço pelas organizações empresariais. Na 

busca pela atenção e de criar um vínculo com o espectador (consumidor) as empresas buscam como 

suporte o meio digital, nele são apresentados fatores chamam atenção do consumidor, aguçando sua 

curiosidade e fornecendo informações sobre o produto, dando-lhe a opção de escolha. 

 

Os atores criam fotolog, webblog, um twitter ou um perfil no Orkut buscando uma forma 

de expressar elementos de sua personalidade ou individualidade, é a apropriação do 

ciberespaço para a expressão pessoal ou pessoalizada na internet. “Essa individualização 

dessa expressão, de alguém “que fala” através desse espaço é que permite que as redes 

sociais sejam expressas na internet” (RECUERO, 2009, P. 27). 

 

As pessoas são julgadas e percebidas através de suas palavras, Recuero (2009) cita como 

exemplo dessa atuação no ciberespaço o Orkut, onde os atores podem construir um perfil com fotos, 

opiniões, gostos, paixões, entre outros elementos que identifique o indivíduo. É a expressão do eu 

no ciberespaço, “Assim, todo o tipo de representação de pessoas pode ser tomado como um nó da 

rede social” (RECUERO, 2009, p. 28). 

“Em termos gerais, as conexões em uma rede social são construídas dos laços, que, por sua 

vez são formados através da interação social entre os atores” (RECUERO, 2009, p 30). Outro 

elemento destacado por Recuero (2009) é a percepção de quem são na extensão do espaço social. A 
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interação no ciberespaço é um processo comunicacional de percepção de interesses. A autora 

identifica duas maneiras de ocorrer a comunicação no ciberespaço: a primeira é de forma síncrona 

que funciona de maneira instantânea (on-line), em tempo real e a segunda maneira é de forma 

assíncrona leva algum tempo para se ter a resposta, não esta presente no momento da interação, 

tendo uma resposta posterior. 

“A interação no ciberespaço também pode ser compreendida como uma forma de conectar 

pares de atores e de demostrar que tipo de relação esses atores possuem. Ela pode ser diretamente 

relacionada aos laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 34). Deste modo as pessoas buscam se 

relacionar no mundo virtual também, ate mesmo devido as características que o meio nos 

proporciona como as informações instantâneas. 

 

Laços consistem em uma ou mais relação especifica, tais como proximidade, contato 

frequente, fluxos de informação, conflito ou suporte emocional. A interação destes laços 

condiza recursos para localização especifica na estrutura dos sistemas sociais. Os padrões 

destas relações – a estrutura da rede social – organiza os sistemas de troca, controle, 

dependência, cooperação e conflito. (WELLMAN 2001, p.7 apud RECUERO, 2009, p. 38). 

 

Para a autora, o tipo de laço associativo que o usuário desenvolve determina o interesse que 

ele possui na rede, determinando algumas ações como, por exemplo, levar um amigo a aceitação, no 

caso da rede social Orkut, ou trocar um link com alguém, como nos fotologs. E o tipo de laço 

dialógico possui uma interação mútua como conversas no MSN, ou trocas de recados no Orkut. Os 

laços sociais mediados pelo computador podem ser mantidos à distância, já que a tecnologia 

proporciona a manutenção desses e a criação de novos. 

Outros elementos que a autora leva em consideração são o aspecto individual, tendo em 

vista que os autores estão na rede pelo seu próprio benefício, e também o aspecto coletivo, no qual o 

individual reflete, estabelecendo a confiança e as trocas sociais. 

As diferentes ferramentas de redes sociais possibilitam a partir de interações passam a fazer 

parte de diversos sistemas. Um ator social segundo Recuero (2009), forma sua rede social através 

de uma relação interação social ativa. Uma rede social é feita sempre de seus atores e suas relações. 

Recuero (2009) estabelece dois tipos de redes, as redes emergentes e as redes de filiação ou 

associativas. As redes do tipo emergente são expressas pelas interações entre os atores, onde 

emergem através das trocas sociais realizadas pela interação mediada pelo computador. E essas 

redes necessitam da disposição dos atores para interação assim como o comprometimento e 

investimento em criar e manter um perfil na rede.  As redes de filiação são redes mantidas por 

atores e grupos, mantem uma rede de relacionamento de pertencimento. 
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Recuero (2009) ainda destaca outro elemento para o estudo das redes sociais na internet. Um 

mesmo ator pode fazer parte de diversos sites de redes sociais, e não necessariamente relacionados 

entre si. Os sites de redes sociais permitem aos atores uma maior conexão no ciberespaço, 

aumentando a visibilidade e ampliando as conexões com os atores que pertencem à rede, a 

popularidade relacionada com a audiência podendo ser facilmente percebida com relação da posição 

do ator na rede é a autoridade, que se refere ao poder de influência do ator na rede pertencente, com 

a capacidade de difundir as informações nas redes dos atores. As interações das redes sociais 

permitem que os atores dessas redes, possibilitem o surgimento de grupos sociais característicos, 

baseados pelos seus interesses.  

Muitas empresas, segundo Carvalho (2011) passaram a efetivar sua presença nas redes 

sociais, até mesmo sem saber certamente como utilizar. Algumas permanecem, segundo a autora, 

reproduzindo o modelo tradicional da mídia de massa, usando seus perfis apenas para espalhar 

informações. Outras empresas buscam, além de informações, ter uma aproximação e interagir com 

o seu público. A participação do público, segundo Carvalho (2011) antes era limitada a uma seção 

no site ou no portal da empresa, na atualidade ocorre em fluxo sucessivo, através das possibilidades 

de produção, distribuição e compartilhamento das ferramentas.  

Ogden e Crescitelli (2007) ressaltam esse mecanismo de interação nas redes, como 

modalidade de divulgação, possibilita para as empresas um meio de divulgação das mesmas, ainda 

que possa representar uma ameaça, pois não há um controle do conteúdo, que estão nas mensagens 

publicadas, pois para o autor, a empresa não possui o mesmo controle de conteúdo dos meios 

tradicionais de comunicação. 

 

2.4 OUTRAS MÍDIAS 

 

Nos meios de comunicação dispomos de diversas mídias, para que seja transmitida a 

mensagem para o consumidor, que segundo Lupetti (2006) podem ser divididas em mídia impressa 

e mídia eletrônica. Nas mídias impressas, segundo a autora, tem o jornal, revistas, periódicos, 

outdoor, cartazes, painéis, luminosos e outras propagandas ao ar livre, catálogos, mala direta, 

folders, house organs, display, vitrines, exposições e faixa de gôndola, nos meios auditivos temos 

emissoras de rádio e alto falantes. Nos meios audiovisuais temos televisão, cinema, multimídia e 

internet e nos meios funcionais brindes e amostras. 
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O Jornal, segundo Muniz (2004) é um meio predominantemente no Brasil, suas edições 

eram matutinas, com cobertura local ou regional, o modelo brasileiro é basicamente informativo 

trazendo noticias, formadores de opiniões e prestação de serviço. Lupetti (2006) salienta que no 

Brasil o jornal é responsável por 21,2% dos investimentos publicitários. 

A revista, para a autora, é um meio de comunicação e de propaganda, com veiculação que 

podem variar de semanal até bimestral, e ainda algumas revistas podem tratar de assuntos 

específicos.  Já os Periódicos, para Muniz (2004), são revistas corporativas e técnicas, são feitas 

para uma categoria especifica de público como militares ou sindicatos. Meio que para Lupetti 

(2006) atinge um público amplo e diversificado. A autora evidencia que as revistas buscam atingir 

sempre um público especifico buscando um caráter de eletividade. 

O Rádio, segundo Muniz (2004), é um meio que possuí uma elevada cobertura, alcance e 

penetração. A multiplicidade das emissoras segundo a autora traz como opção de segmentação de 

público para a propaganda, além de trazer informação e entretenimento. 

Por ter movimento e cor, a autora destaca a televisão como o meio mais completo, real e 

convincente de se comunicar com o consumidor, pois apresenta a possibilidade de verificar o 

manuseio do produto e ainda auxiliar na fixação da marca na mente do consumidor.  

O cinema para Muniz (2004) se apropria dos filmes e das sessões para apresentação de 

comerciais, assim como, a televisão une imagem, som, cor e movimento, prendendo assim, a 

atenção do espectador, o cinema para Lupetti (2006) possui grande impacto devido às dimensões da 

tela. Como restrição o cinema possui um restrito alcance. 

Outdoor e indoor são espaços ao ar livre, que para Muniz (2004), são excelentes 

oportunidades de divulgação de campanhas locais, chamando atenção pelo seu tamanho e sua cor, 

podendo também estar em diversos formatos e dimensões, sendo substituídas assim que houver 

necessidade. 

Cartazes, catálogos, folders, display, vitrines e mala direta são de um modo geral, segundo 

Lupetti (2006) parte de material promocional e que são distribuídos de formas aleatórias e muitas 

vezes utilizados para fixar a marca, produto ou serviço e ajudar a criar uma imagem da marca 

perante o consumidor. 

Podemos avaliar a importância de uma comunicação bem estruturada, à medida que 

buscamos no planejamento estratégias, ferramentas de comunicação para que se atinja o público-

alvo, tendo em vista o posicionamento da empresa, adaptando assim os meios de comunicação para 

os mesmos. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa pode ser definida como sendo “um processo racional e sistemático que busca 

solucionar os problemas que são propostos”. (GIL, 2010). Para desenvolvê-la é preciso utilizar-se 

dos conhecimentos disponíveis, promovendo uma análise cuidadosa dos mesmos, verificando o uso 

adequado dos conhecimentos científicos. Desta forma, é uma longa fase desde a formulação do 

problema até a satisfatória apresentação do resultado.  

A natureza deste trabalho é qualitativa. E na pesquisa qualitativa, segundo Michel (2005, p. 

33), “[...] a verdade não se comprova numericamente ou estatisticamente, mas convence na forma 

de experimentação empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e 

coerente. [...] Na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, compreende e interpreta”. Ou seja, é 

possível afirmar que a análise está baseada no conhecimento prévio da autora da pesquisa para 

compreender e interpretar os resultados (2005, p. 33). 

Esta monografia caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, que se destinou a analisar 

materiais comunicacionais utilizados pela marca Eny calçados para atingir seu público-alvo em uma 

campanha promocional. Segundo Gil (2010) uma pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é bastante flexível, de 

modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.  

Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento bibliográfico ou entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, e análise de exemplos 

que estimulem a compreensão (GIL, 2010). Nesta pesquisa não foi diferente, já que iniciamos com 

o levantamento bibliográfico para construir o referencial teórico, entrevistamos pessoas que eram 

responsáveis pela organização estudada e assim relacionar a teoria e a prática.  

A pesquisa bibliográfica, segundo Michel (2005) não se trata “de uma pesquisa no sentido 

restrito, pois envolve, apenas, uma busca de conhecimento, para problemas e soluções, cujas fontes 

são conhecidas”. O autor ainda coloca que esta pesquisa é a essência do estudo exploratório. Michel 

(2005) destaca ainda que “a fonte de materiais advindos de pesquisas bibliográficas é constituída de 

publicações que assumem a forma de livros, dicionários, enciclopédias, artigos publicados em 

periódicos como revistas e jornais” entre outros. 

Trabalhamos, portanto com um estudo de caso buscando uma investigação empírica que, 

segundo Gil (2010), busca dados relevantes e convenientes obtidos por meio de experiência, da 

vivência. E o universo da pesquisa compreende todas as peças de comunicação desenvolvidas pela 

Eny para campanha de dia das mães 2012. Isto inclui: mídias sociais facebook e twitter e site 
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institucional da Eny, cartazes do regulamento, cupons de sorteio, bandeirolas, urnas, totens, 

adesivos de vitrine, tags de preço, camisetas para vendedores e displays para vitrines, anúncios em 

jornais, adesivos dos pilares do shopping Royal e colocados banners nas cancelas do 

estacionamento. Este material foi disponibilizado pela empresa e está apresentado na seqüência do 

trabalho. 

Vale informar que a escolha por esta campanha aconteceu devido ao período da mesma ser 

conveniente para a pesquisadora coletar os dados e elaborar a análise dentro do prazo previsto pela 

disciplina de TFG II. 

Como técnica foi utilizada a entrevista que, segundo Michel (2009), tem por finalidade a 

obtenção de informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. Foi realizada uma entrevista semiestruturada de modalidade focalizada, apresentando 

tópicos que nortearam a entrevista que, para a autora, dá uma liberdade para o entrevistado ir 

desenvolvendo conforme a necessidade do direcionamento da pesquisa.  

A entrevista foi realizada com os representantes da equipe de comunicação da empresa, ou 

seja, Fabrise Müller e Jones Machado. A entrevista (ver apêndice A) teve como objetivo coletar 

dados para a pesquisa, sendo assim foi nos apresentado os trabalhos já realizados com a empresa, e 

também informação sobre a comunicação atual da Eny. A entrevista aconteceu em Abril 2012 na 

sede da empresa. Mas, vale informar que após o contato pessoal com os entrevistados a autora da 

pesquisa continuou coletando dados da campanha promocional de dia das mães, com os mesmos 

representantes através do correio eletrônico, especialmente para coletar as peças da campanha.  

Com os dados em mãos, partiu-se para a próxima etapa que foi a análise dos dados da 

campanha e o cruzamento dos mesmos com o referencial teórico para conseguir então tecer algumas 

considerações para esta pesquisa. 
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4 A EMPRESA ENY
3
 

 

A empresa Eny Calçados surgiu em 1924 com o caixeiro-viajante Luiz Andrade, buscando 

um empreendimento que possibilitasse sua maior permanência na cidade de Santa Maria-RS. Luiz 

decidiu abrir uma loja especializada em calçados masculinos, pois era sua especialidade e com o 

que já estava acostumado a trabalhar. Foi então que surgiu a loja Eny, antes chamada de “Casas 

Eny” um empreendimento que começou familiar e até hoje permanece sendo administrado pela 

família. 

Em 1039 Luiz Andrade adoece e decide vender suas lojas. Com a melhor proposta de 

negócio Salvador Isaia compra as lojas de Luiz Andrade. No ano seguinte, as Casas Eny iniciam um 

novo ciclo, com ousadas ampliações no mercado de compra e na fixação definitiva do seu público. 

Com o crescimento e o reconhecimento dos atributos que a loja fornece para seus clientes, a 

Eny calçados já conquistou vários prêmios como Destaque do Comércio, Lojista do Ano, 

Comerciante do Ano, Empresário Cristão do Ano, e como compromisso com a qualidade do 

atendimento das lojas a empresa possui o selo de qualidade ISO 9001 que certifica que a empresa 

está de acordo com as normas e critérios de qualidade em atendimento e organização empresarial 

estabelecida pelo ISO 9001
4
. 

A empresa expandiu e hoje está estabelecida em 10 locais na cidade de Santa Maria, e ainda, 

1 loja em Santa Cruz do Sul, 1 em Cachoeira e 3 lojas em Porto Alegre, somando um total de 15 

lojas. Também possui o cartão Eny com carnê, clube de prêmios, pontos que podem ser trocados 

por brindes e ainda o cartão presente Eny. Vale salientar que a empresa também mantém a 

Fundação Eny que possui projetos de incentivo à educação e atividades de lazer direcionadas à 

cultura como os projetos: corujinha, circuito júnior Eny, recuperação de espaços, universidade 

corporativa e dançando para educar. 

Hoje a empresa abrange diversos segmentos de calçados Santa Maria, tendo lojas 

especializadas para cada tipo de público, como infantil, esportes, boutique, masculina, feminina, e 

também uma loja especializada em ponta de estoque. 

Desta forma a empresa se mantêm no mercado a 88 anos, se fortalecendo à medida que são 

conquistados prêmios e também com a valorização da comunidade fornecendo projetos sociais de 

incentivo.  

                                                 

3
 As informações deste capítulo foram extraídas do site <www.eny.com.br> e através de entrevista. 

4
 ISO 9001 estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade de uma organização. Disponível em: < 

http://certificacaoiso.com.br/iso-9001/>. Acesso em: 15 jun. 2012. 

http://www.eny.com.br/
http://certificacaoiso.com.br/iso-9001/
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4.1 O POSICIONAMENTO DA ENY 

 

Segundo informações fornecidas pelos entrevistados, a empresa Eny possui uma 

comunicação baseada nas suas necessidades avaliando primeiramente o potencial da empresa com 

relação à concorrência e com todos os fatores externos com relação à empresa, tendo em vista seu 

segmento que é varejo de calçados e seu público-alvo que são consumidores da classe C e D. Com 

isso a empresa apontou em sua analise swot as possibilidades internas e externas. 

 

Quadro: 5 SWOT da empresa Eny Calçados 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 

- marca com 85 anos de tradição 

- credibilidade no mercado 

- número de lojas 

- lojas segmentadas 

- layout das lojas 

- variedade de produtos 

- preço 

- tecnologia de informação 

- logística de distribuição dos produtos 

 

- qualificação do quadro funcional 

- treinamento do quadro funcional 

- falta de processos 

- processo de sucessão 

- relacionamento com fornecedores 

- falta de um departamento de compras 

qualificado 

 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

 

- Concorrência 

- carga tributária 

- velocidade das mudanças tecnológicas 

- crise no setor calçadista 

 

- mercado de calçados em crescimento 

- tecnologia 

- mão de obra qualificada e disponível 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base em entrevista com o setor de comunicação da 

empresa
5
. 

 

Tendo em vista suas possibilidades a empresa estabelece princípios a serem seguidos como: 

ética, credibilidade com clientes e fornecedores, participação social na comunidade, 

comprometimento com os colaboradores. Aliada a princípios da empresa está também sua missão 

que é “Comercializar calçados com variedade e preço, atendendo a clientes e fornecedores de forma 

séria e comprometida e atuando no bem estar social das comunidades e colaboradores”, e também 

sua visão que é “nos próximos 5 anos, tornar-se uma marca conhecida em todo o Estado do RS, 

                                                 

5
 Representantes da equipe de comunicação Fabrise Müller e Jones Machado. 
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destacando-se pela excelência no varejo de calçados, vendendo um milhão e meio de unidades por 

ano e inaugurando 10 novas filiais”. 

Com isso a empresa Eny possui o seguinte posicionamento: A Eny é a melhor opção de 

compra, considerando variedade, qualidade do produto e preço. Deste modo a empresa busca na 

comunicação transmitir sua imagem para seus consumidores, com isso procura nas estratégias e 

ferramentas a melhor maneira de se transmitir isso.  

 

4.2 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DA ENY 

 

As estratégias de comunicação utilizadas pela empresa Eny na campanha de Dia das Mães 

buscaram aumentar a lembrança da marca Eny como primeira opção de compra na data, tendo como 

meta trabalhar uma campanha na mídia, possibilitando o crescimento de 10% em vendas, em 

relação ao mesmo período no ano de 2011. 

Segundo Jones Machado, a empresa reuniu-se com a agência Cayena, para definir o conceito 

e a ideia principal. Foi definido que a campanha seria divulgada em reuniões e treinamentos para 

gerentes, diretores e funcionários, com o objetivo de incentivar a participação dos colaboradores na 

campanha. Para isto aconteceu a distribuição de camisetas e o agendamento de reuniões 

motivacionais, e ainda o envio de press kit para 50 profissionais da imprensa. Ficou estabelecido 

que os dados seriam avaliados na primeira semana da campanha, incrementando, se necessário, a 

mídia nas semanas seguintes, com visitas e entrevistas as rádios locais e campanhas paralelas nas 

mídias e redes sociais.  

Com essas estratégias e táticas definidas a empresa busca maior eficiência na campanha e 

também ter um maior resultado nas vendas de sua mercadoria. 

 

4.2.1 Ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa 

 

As ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa Eny são de diversos segmentos para 

que se esteja em contato permanente com seu público. Com isso, a empresa desenvolveu, na 

campanha de Dia das Mães, algumas ferramentas. Para essa campanha a empresa utilizou as peças 

de mídias sociais facebook e twitter e site institucional da Eny, cartazes do regulamento, cupons de 



34 

 

sorteio, bandeirolas, urnas, totens, adesivos de vitrine, tags de preço, camisetas para vendedores e 

displays para vitrines, anúncios em jornais, adesivados os pilares do shopping Royal e colocados 

banners nas cancelas do estacionamento. Esta campanha foi veiculada no período de 16/04 a 16/05. 

 

 

Figura 02: Outras peças da campanha dia das mães Eny (Cupom promocional, urna, tags de preço, 

camiseta e display para vitrine). 

Fonte: Fornecido em entrevista com o setor de comunicação da empresa. 

 

Para produzir as lojas foram feitos cartazes do regulamento da promoção, cupons de sorteio, 

bandeirolas, urnas, totens, adesivos de vitrine, tags de preço, camisetas para vendedores e displays 

para vitrines. No Royal Plaza Shopping, foram adesivados pilares do shopping e colocados banners 

nas cancelas do estacionamento.  

No site da Eny, a empresa disponibilizava o regulamento da promoção, bem como o banner 

na abertura do site, destacando a promoção e logo em seguida mudando para as vantagens que a 

Eny apresenta na compra, como o cartão, clube de fidelidade e também o selo de qualidade no 

atendimento ISSO 9001. 

O banner da promoção também foi utilizado na rede social facebook, que com 579 usuários 

ligados a rede, abrange ainda mais a relação com o consumidor. A rede social utilizada pela 

empresa também direciona ao usuário outros tipo de redes e mídias que a empresa esta inserida 

como Twitter, Blog e o canal multimídia youtube. 

A campanha promocional de Dia das Mães da empresa Eny abordava a seguinte chamada, 

No calendário Eny é Dia das Mães o ano todo, e complementava com o seguinte texto, compre na 

Eny e concorra a um ano inteiro de sapatos para sua mãe, assim as peças da campanha 

especificavam a seguintes informações da campanha a cada R$ 60,00 em compras você ganha um 

cupom e concorre a prêmios incríveis e também se comprar com o cartão Eny, você ganha o dobro 
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de cupons e por fim direcionava o consumidor ao site, com a seguinte frase maiores informações no 

site eny.com.br e participe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Facebook da Eny 

Fonte: Disponível em: <http://www.facebook.com/#!/EnyCalcados>  Acesso em: 09 maio de 2012. 

 

Estando em relação com a campanha, a empresa também disponibilizou informações no 

Twitter, que apresenta 980 seguidores na página. O Twitter, assim como o Facebook, a empresa 

utiliza para fixar a campanha que esta acontecendo no momento. Neste período de 16/04 a 16/05, a 

campanha foi a do Dia das Mães e todas as atenções no esforço de comunicação foram para que os 

consumidores pudessem aderir à promoção. 
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Figura 04: Twitter da Eny 

Fonte: Disponível em: < https://twitter.com/#!/EnyCalcados> Acesso em: 09 maio de 2012. 

 

Além dos esforços digitais da empresa para ficar mais próxima de seus consumidores, a Eny 

busca também os meios tradicionais para atingir seu público. No jornal foi utilizado o seguinte 

anúncio que foi veiculado nos jornais da cidade de Santa Maria-RS, anúncio rodapé (26,1 x 8,3cm) 

no jornal Diário de Santa Maria, com veiculação em 20/04, e o jornal A Razão anúncio rodapé (26,1 

x 10cm), com veiculação em 21/04, para que assim fosse atingindo os diversos públicos que a 

empresa trabalha. 

 

 

Figura 05: Anuncio de jornal da campanha do dia das mães ENY. 

Fonte: Anúncio produzido pela agência e fornecido em entrevista com o setor de comunicação da 

empresa. 

 

As lojas foram todas preparadas para a implantação da campanha, desde seus colaboradores, 

uniformizando-os com camisetas da campanha em vigor, até a formatação de vitrines e seus 

corredores acessos. Foram produzidos tags especiais, displays de vitrines, adesivos de parede, para 

https://twitter.com/#!/EnyCalcados
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as cancelas dos estacionamentos e também totens no shopping Royal, bem como as urnas da 

campanha e os cupões. 

 

4.3 INTEGRANDO A COMUNICAÇÃO E O POSICIONAMENTO 

 

 

A Eny Calçados realizou no mês de Maio a campanha de Dia das Mães, tendo como foco 

principal seu público que são consumidores da classe C e D, buscando transmitir para os mesmos o 

seu posicionamento, que é ser a melhor opção de compra, considerando a variedade, qualidade do 

produto e preço. Seu posicionamento exalta as qualidades de atributo e benefício. Segundo Lupetti 

(2007) o posicionamento por atributo está focado nas características mais marcantes da empresa, 

como a qualidade e o tempo de existência, e o posicionamento por beneficio é um conjunto de 

atributos que estão direcionados aos benefícios para os usuários. Deste modo, a empresa Eny 

possibilita que o seu público tenha beneficio como o cartão presente e o cartão Eny.  

Identificou-se que a empresa buscou estratégias para refletir seu posicionamento, utilizando 

estratégia de informação e também a estratégia de posicionamento. Para Lupetti (2007) a estratégia 

de informação busca priorizar as informações do produto ou empresa. E a estratégia de 

posicionamento busca um destaque da marca e na mente do consumidor. 

 Para a realização da campanha promocional de Dia das Mães, a empresa utilizou uma 

campanha de promoção, que a autora Lupetti (2007) apresenta como uma campanha que 

caracterizada por manter uma interatividade e dinamismo com o seu consumidor. A empresa 

também realizou uma campanha de publicidade e propaganda que segundo a mesma autora 

caracteriza-se por divulgar características do produto, benefícios e os atributos. 

Nesta campanha, a empresa contou com alguns meios de comunicação que estão no quadro 

06. A empresa buscou, nas mídias digitais, a difusão rápida das informações e da própria 

comunicação, com isso procurando maneiras de manter sua comunicação cada vez mais associada 

com o consumidor, onde Angeloni (2010) e também Ogden e Crescitelli (2007) nos colocam que 

torna para a empresa um fator de apoio e de competitividade. 

Nas outras mídias a empresa aplicou o meio impresso como fator de visualização do seu 

público-alvo. Lupetti (2006) realça a importância do material promocional, muitas vezes utilizado 

para fixar a marca, produto ou serviço e ajudar a criar uma imagem da marca perante o consumidor. 
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Quadro 06: Meios de comunicação utilizados pela empresa Eny 

Meios Mídias digitais Outras mídias 

Facebook X  

Twitter X  

Web site X  

Cartazes do 

regulamento 
 X 

Cupons de sorteio  X 

Bandeirolas  X 

Urnas  X 

Totens  X 

Displays para vitrines  X 

Tags de preço  X 

Camisetas para 

vendedores 
 X 

Jornais  X 

Adesivados os pilares 

do shopping Royal 
 X 

Banners nas cancelas  X 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas mídias utilizadas na campanha do dia das mães. 

 

A campanha promocional de Dia das Mães que a empresa Eny proporcionou para seus 

consumidores teve inicio o dia 14/04 e seguiu ate o dia 16/05. A empresa utilizou do Twitter para 

divulgação da campanha, com base no seu posicionamento. A Eny buscava fazer referência a seu 

posicionamento para o consumidor conforme direcionava seus consumidores ao site da empresa, 

como mostra seus twittes, como nos apresenta a figura 06. Essas mensagens direcionavam para as 

outras mídias digitais, como sua web site e Facebook, onde o usuário poderia encontrar os detalhes 

da promoção e também a vitrine virtual da empresa.  
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Figura 06: Twittes referente à campanha promocional Dia das Mães. Fonte: 

Disponível em<https://twitter.com/#!/EnyCalcados>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

 Como um modo de refletir o posicionamento da empresa para seu público, a Eny ao mesmo 

tempo, utilizou no Facebook da empresa, a mesma campanha promocional, ainda que a campanha 

promocional de dia das mães não refletisse seu posicionamento a empresa busca outras maneiras, 

mostrando assim sua variedade de calçados ou então direcionando o público para o site da empresa 

como notamos a figura 07, interagindo assim com o público e mencionando a sua web site. 

 

Figura 07: Foto capa do Facebook Eny.  

Fonte: Disponível em<https://www.facebook.com/EnyCalcados>. Acesso em: 25 jun. 2012. 
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 Na mesma rede social a empresa relaciona seu posicionamento com o conteúdo postado na 

rede, como por exemplo, fornecendo as opções de calçados que a empresa comercializa como 

podemos visualizar na figura 08. Com isso o usuário da rede pode interagir, curtindo e comentando 

sobre esta postagem. A empresa também disponibiliza o endereço de suas lojas onde os calçados 

podem ser encontrados, porem não menciona os preços, como mostrada no seu posicionamento 

variedade a empresa Eny é a melhor opção de compra, considerando variedade, qualidade do 

produto e preço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Modelos de calçados 

comercializados pela 

empresa. 

Fonte: Disponível 

em<https://www.facebook.com/EnyCalcados>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

A empresa proporciona na rede social, seleções de dicas e sugestões para seus 

consumidores, modelos e marcas que podem ser encontrados na loja, já direcionada como nos 

mostra a figura 09, uma dica de bolsa e sapato da marca Luz da Lua, que pode ser encontrada na 

loja Eny Boutique. 
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Figura 09: Link compartilhado pela empresa.  

Fonte: Disponível em<https://www.facebook.com/EnyCalcados>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

 A empresa disponibiliza no Facebook links de vídeos das marcas que comercializa, como 

por exemplo, o vídeo de dicas da marca Bottero, mostrado na figura 10.  
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Figura 10: Link compartilhado pela empresa Eny calçados. 

Fonte: Disponível em<https://www.facebook.com/EnyCalcados>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

 Considerando alguns fatores de relevância que implicam na decisão de compra do 

consumidor, a empresa elaborou a sua web site de maneira que valorizasse seus atributos e 

benefícios como podemos visualizar na figura 11, da mesma forma, mantendo seu posicionamento 

relacionado. Na página inicial do site, podemos destacar três vantagens que a empresa possibilita 

para seu cliente, como a vitrine virtual, possibilitando que o usuário visualize as opções de marcas, 

modelos, bem como os valores dos mesmos. Ainda como um fator de relevância, a empresa 

apresenta dois benefícios para os clientes: o cartão presente e o clube de prêmios que só um cliente 

Eny possui.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fatores de relevância para decisão de compra. 

Fonte: Fonte: Disponível em<http://www.eny.com.br/novo_site/>. Acesso 

em: 25 jun. 2012. 

 

 

 

 

A empresa também disponibiliza na sua página inicial as marcas que a empresa comercializa 

como podemos ver algumas marcas na figura 12. 

 

Figura 12: Marcas que a empresa Eny comercializa. 

Fonte: Disponível em<http://www.eny.com.br/novo_site/>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

http://www.eny.com.br/novo_site/
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 Como a Eny destina-se a diversos seguimentos de calçados, a empresa estabelece uma 

divisão no seu site para definir cada público e facilitar para o usuário na hora da busca. Como 

podemos visualizar na figura 13.  

Figura 13: Segmentação do público Eny. 

Fonte: Disponível em<http://www.eny.com.br/novo_site/>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

 

 

Podemos notar que a empresa Eny tenta alinhar seu posicionamento com sua comunicação 

na página subsequente da segmentação do usuário. A empresa afirma que prima pela variedade e 

preço na comercialização de seus produtos, já que seu posicionamento a melhor opção de compra, 

considerando variedade, qualidade do produto e preço, como podemos verificar na figura 14, onde o 

usuário pode verificar a oferta de produtos e verificar seu preço. 
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Figura 14: Link da web site da empresa, disponibilizando os modelos e preços. 

Fonte: Disponível em<http://www.eny.com.br/novo_site/>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

Com isso identificamos que a empresa Eny calçados utilizou sua campanha promocional de 

Dia das Mães, como uma campanha para alavancar as vendas nesse período, no entanto a 

comunicação desta campanha não reflete seu posicionamento, porem a campanha procura 

direcionar o consumidor ao site da empresa que mostra a variedade de calçados que a empresa 

trabalha bem como seu preço e no próprio site a empresa afirma que prima pela variedade e preço 

na comercialização dos seus produtos.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa teve o objetivo de identificar e analisar o posicionamento da Eny calçados nas 

ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa para comunicar-se com seu público-alvo e 

verificar se o posicionamento encontrava-se nas peças da campanha promocional analisada. Para o 
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estudo de caso pudesse ser realizado, foram utilizados conceitos teóricos como comunicação, 

estratégias, ferramentas de comunicação e posicionamento. 

Esta pesquisa estudou as estratégias utilizadas pela Eny para comunicar-se com seu público-

alvo e no percurso do desenvolvimento da mesma percebemos que a comunicação flui de forma 

integrada juntamente com seu posicionamento. Identificou-se que a Eny posiciona-se como a 

melhor opção de compra (especialmente em Santa Maria), considerando variedade, qualidade do 

produto e preço acessível.   

 Utilizou as estratégias de comunicação na campanha de Dia das Mães, buscando aumentar a 

lembrança da marca e tornar a empresa a primeira opção de compra neste período. Percebemos que 

a meta da empresa foi trabalhar uma campanha na mídia, possibilitando o crescimento de 10% em 

vendas. Para isso a Eny utilizou como ferramenta de comunicação as mídias sociais facebook e 

twitter e site institucional da Eny, cartazes do regulamento, cupons de sorteio, bandeirolas, urnas, 

totens, adesivos de vitrine, tags de preço, camisetas para vendedores e displays para vitrines, 

anúncios em jornais, adesivados os pilares do shopping Royal e colocados banners nas cancelas do 

estacionamento, visando ser lembrada como a primeira opção de compra. 

A empresa, além disso, utilizou como táticas uma reunião com a agência para discutir um 

conceito para se trabalhar na data comemorativa de dia das mães, divulgar em reuniões e 

treinamentos a campanha para gerentes e diretores, incentivar a participação dos colaboradores na 

campanha, através de camisetas e reuniões motivacionais, envio de press kit profissionais da 

imprensa, avaliando os resultados na primeira semana da campanha, incrementando, se necessário, 

a mídia nas semanas seguintes, visitas e entrevistas as rádios locais e campanhas paralelas nas 

mídias e redes sociais.  

Assim, notou-se que o posicionamento da Eny calçados que é a melhor opção de compra, 

considerando variedade, qualidade do produto e preço, esta de acordo, porém na campanha 

promocional de Dia das Mães, não esta evidente. Já que a campanha procura direcionar o 

consumidor para sua web site, é nessa ferramenta que o posicionamento da empresa torna-se mais 

evidente, mostrando assim a variedade de seus produtos bem como afirma a própria empresa, que 

prima pela variedade de produtos e preços na comercialização de seus produtos. 

Desse modo, a importância dessa pesquisa, pois para se chegar a esta conclusão, foram 

utilizados os conhecimentos adquiridos durante a acadêmica e de relevância para a mesma, 

contribuindo para que essa pesquisa tivesse sentido e concluísse os objetivos propostos. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A EMPRESA ENY. 

 

1) Autorização da empresa para a pesquisa 

2) Coleta de dados já pesquisados 

3) Qual a intenção da comunicação da empresa Eny? 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Analise_SWOT_Matriz_FOFA.htm
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4) Quais as campanha programadas para serem desenvolvidas no período de janeiro a junho ? 

5) Qual o posicionamento da empresa Eny? 

6) Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para se comunicar com seu público-alvo, na 

campanha de Dia das mães? 

7) Quais as estratégias de comunicação definidas para a empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


